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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi 

Daerah, mengatur bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan, pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa 

daerah lebih mengerti dan mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya.Salah 

satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus 

diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk juga pada pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).  

Dimana APBDesa merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan 

pemerintah desayang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya, dengan maksud agar penyusunan, 

pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa(APBDesa) mudah dilakukan. Pada sisi lain, APBDesa dapat pula menjadi 

sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan desa baik 

dari sisi pendapatan maupun sisi belanja. 

Bagi Desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki 

oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang 

dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan 
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berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, 

yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem 

Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran 

yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi 

asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat..  

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu 

ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan 

pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman 

daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan 

kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah. Lebih jauh  disertai dengan 

pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan 

sistem penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk penerapannya pada tingkat 

pemerintah desa.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai 

kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya 

Pengelolaan keuangan pada sektor publik merupakan pembahasan yang 

menarik untuk dipelajari dan diteliti. Hal ini dikarenakan sektor publik 

menghimpun dana dari masyarakat. Jadi, dalam  pengelolaan harus sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Pengelolaan keuangan desayang baik merupakan aspek 

penting dalam mensukseskan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. 

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan yang sesuai dengan 
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pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni telah tertuang pada Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolan Keuangan Desa. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur suatu desa 

untuk bisa mengurus dan mengatur pemerintahannya. Dimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan dari 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh program 

yang digagas oleh pemerintah pusat terkait desentralisasi dan otonomi daerah. 

Alokasi Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam 

pengunaannya harus dapat dipertangungjawabkan. Masyarakat harus selalu 

menuntut pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan transparan, serta 

akuntabilitas dalam mengelola keuangan pemerintah. Tuntutan ini diarahkan pada 

semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah 

desa. Isu penting dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah saat ini 

adalah bagaimana mewujudkan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan 

publik terhadap kinerja keuangan pemerintah. Akuntabilitas menunjuk kepada 

mekanisme yang diberikan kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan 

memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta 

bertanggungjawab terhadap kinerjanya (Sulumin, 2015). 

Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam 

penggunaan keuangan termasuk Alokasi Dana Desa. Dalam bebarapa situasi 

pengelolaan maupun penggunaan Alokasi Dana Desa masih sangat rawan 

terhadap penyelewengan bagi pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh 
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masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Oleh 

sebab itu pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas serta peran pemerintah 

kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di 

desa. Adapun Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan sarana dan 

prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan 

perbaikan lingkungan serta pemukiman. 

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good corporate governance 

berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang 

dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung 

jawab mengelola organisasi (Mardiasmo, 2009). Akuntabilits merupakan 

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik. Adapun dimensinya adalah akuntabilitas hukum dan 

kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan 

maupun akuntabilitas finansial. Sedangkan transparansi adalah bentuk kebebasan 

seseorang untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan terbuka tentang 

segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik/umum dari pemerintah 

maupun organisasi sektor publik (Susanto, 2015). 

Apriliani (2013) melakukan penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan 

Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo. Analisis data dilakukan dengan model 

Miles dan Huberman. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah memenuhi prosedur 
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yang berlaku. Masalah yang muncul adalah kurangnya koordinasi antar anggota 

TimPelaksana ADD serta penyampaian laporan pertanggungjawaban yang 

terlambat. . Purwati (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD 

pada Kecamatan Ponggok tahun 2013, dari 15 desa yang ada di Kecamatan 

Ponggok rata-rata mencapai prosentase indeks indikator antara 76%-100% artinya 

bahwa dalam mengelola dan menggunakan dana ADD sudah akuntabel. Pada 6 

indikator transparansi terdapat 13 desa yang mencapai prosentase indeks indikator 

antara 26%-50% artinya masih kurang transparan. Sedangkan 2 desa lainnya 

mencapai prosentase antara 51%-75% yang artinya bahwa 2 desa tersebut cukup 

transparan dalam mengelola dan menggunakan Alokasi Dana Desa.  

Berdasarkan penelitian Apriliani (2013) dan Purwati (2014) maka peneliti 

berusaha untuk menguji tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 

khususnya Alokasi Dana Desa. Penelitian ini berlokasi di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Batu. Alasan memilih objek tersebut karena Desa Sidomulyo 

termasuk desa yang memiliki wilayah yang luas serta memiliki potensi 

pendapatan asli desa yang cukup banyak. tetapi disisi lain ada beberapa masalah 

seperti adanya keterlambatan pencairan dana. Dari latar belakang diatas maka 

peneliti tertarik untuk meganalisis “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

untuk Mensejahterakan Masyarakat (Studi kasus pada Desa Sidomulyo Kota 

Batu)”. 
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem Akuntabilitas Penelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2015

di Desa Sidomulyo sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014?

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Pengelolaan

Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Sidomulyo tahun

2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

tahun 2015 di Desa Sidomulyo?

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa

Sidomulyo tahun 2015?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai informasi, masukan, dan bahan pertimbangan 

bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis dengan objek yang 

berbeda serta dapat memberikan kajian keilmuan yang lebih mendalam pada masa 

yang akan datang. 

2. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

dalam mengelola keuangan desa supaya menjadi lebih baik di tahun berikutnya 


